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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 
 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Edifícios de Andares Múltiplos em Estruturas 
de Aço e Mistas de Aço e Concreto 

Período: 10º  
 

Currículo: 2018 

Docente Responsável: Hisashi Inoue Unidade Acadêmica: DTECH 

Pré-requisito: Edifícios industriais em Estruturas de Aço Co-requisito:  
 

C.H. Total: 72h C.H. Prática: 
36h 

C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 1º 

C.H.Síncrona: 18h C.H.Assíncrona: 54h 

EMENTA 
Sistemas estruturais; Metodologia de desenvolvimento da memória de cálculo e dos desenhos de projeto: planta de locação, 

detalhe de bases, elevações, detalhes das ligações e outros; Definição da tipologia do edifício; Ações usuais e combinações de 

ações; Quadro de carga; Deslocamentos e vibrações em pisos; Estabilização (contraventamentos, pórticos, paredes de 

cisalhamento); Noções de pré-dimensionamento e consumo de material; Programas computacionais; Cálculo de elementos 

estruturais à temperatura ambiente e em situação de incêndio 
OBJETIVOS 

Ensinar o discente a executar a memória de cálculo e os desenhos de projeto de um edifício com estruturas de aço e mistas de 

aço e concreto. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Introdução. Sistemas estruturais e projetos arquitetônicos. Definição da tipologia dos edifícios. Noções de pré-

dimensionamento e consumo de material. Ações usuais e combinações de ações. Estabilização de deslocamento lateral. 

Análise estrutural linear e não linear via programa computacional. Deslocamentos horizontais e verticais. Vibrações em pisos. 

Dimensionamento de elementos estruturais à temperatura ambiente e noções em situação de incêndio. Metodologia de 

desenvolvimento de memorial de cálculo. Noções de fundações. Desenhos de projeto: planta de locação, detalhe de bases, 

elevações, detalhes das ligações. 
METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia de ensino é ativa, com as aulas assíncronas e síncronas não gravadas. As aulas síncronas, semanais, no total de 

18 horas são para tirar dúvidas das aulas teóricas e práticas por meio de videoconferência na plataforma Google Meet., o 

acesso é pelo e-mail institucional do discente. As aulas assíncronas são de 54 horas, referentes às aulas práticas e teóricas. Os 

vídeos das aulas práticas assíncronas são disponibilizados em forma de vídeo no site do Youtube, na opção privada. As aulas 

teóricas são em forma de apresentação (Powerpoint) e materiais de sites. Estão incluídas nas aulas assíncronas as resoluções 

pelos discentes de exercícios teóricos e exercícios das aulas práticas no programa Robot Structural Analysis Professional 

(Robot) na versão mais nova de Autodesk, estudantil e gratuito. O Portal Didático da UFSJ é o meio para disponibilizar os 

materiais didáticos. 

CONTROLE DE FREQUENCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Instalação do Programa Robot Structural Analysis Professional: Versão mais nova da Autodesk, estudantil e gratuito. O 

registro do discente junto à Autodesk, caso necessite, a instalação e fazer rodar o programa durante o semestre é de 

responsabilidade do discente. Verificar no site da Autodesk os requisitos mínimos para instalar o programa. 

Controle de frequências: entregas de exercícios semanais, nas quartas-feiras até as 12 horas. 

Critérios de avaliações: 3 (três) trabalhos durante o semestre. Os pesos dos três trabalhos (1º, 2º e 3º) são, respectivamente, 

30, 40 e 30 pontos, cada dia de atraso perde 20% da nota referente ao respectivo trabalho.  As datas das entregas dos trabalhos 

são 9ª, 13ª, e 16ª semanas de aulas, nas quartas-feiras, até as 12 horas.  

Os exercícios e os trabalhos são individuais, sem plágio, criados em computadores diferentes e não podem alegar que são 

iguais porque fizeram juntos ou mesma pessoa orientou os trabalhos. As entregas das atividades extraclasse, exercícios e 

trabalhos são no Portal Didático da UFSJ, da disciplina matriculada e na turma correta do discente. Sendo as entregas nas 

quartas-feiras até às 12 horas.   

Todas as atividades devem ser entregues no Portal Didático, caso envie por e-mail será considerado não entregue. O prazo 

mínimo para resolver atividades extraclasses é de 48 horas, caso não entregue no prazo porque esqueceu, problemas de 

internet, computador ou outros motivos será considerado não entregue a atividade.   

Os arquivos dos trabalhos e exercícios devem ser possíveis de descompactar e abrir no programa de sistema operacional 
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Windows, sendo o envio correto responsabilidade do discente.  

1oTrabalho – Memorial de cálculo referente ao projeto arquitetônico: (a) pré-dimensionamento das lajes, vigas e pilares; (b) 

transporte vertical (elevadores); (c) cálculo das quantidades de vasos sanitários; (d) tabela com as ações gravitacionais 

(verticais) e seus valores adotados no projeto do edifício; e (e) cálculo das ações de vento a 90º e a 0º atuando nas vigas 

externas de cada pavimento do edifício. Todas as ações são de acordo com a NBR atual. (f) Projeto arquitetônico de edifício 

de andares múltiplos em estruturas de aço e mistas de aço e concreto, sendo as lajes em concreto e/ou em stell deck, 

representar os elementos estruturais no projeto arquitetônico em cortes e nas vistas, adotar as dimensões estruturais obtidos 

nos itens anteriores. O projeto arquitetônico pode ser feito em AutoCAD, Revit ou Sketchup, não pode ser print do programa 

Autodesk Robot. 

O edifício é de escritórios de várias empresas, com pavimento térreo mais quatro pavimentos tipos, pavimento casa de 

máquinas, pavimento barrilete e caixa d`água em concreto armado, deve constar ainda poço elevador e escadaria. O projeto 

arquitetônico do edifício deve ser retangular ou quadrado, vista em planta. Sendo modular as distâncias entre os pilares 

principais na direção longitudinal (lado maior) e transversal, exceto quando adotar corredor no meio do edifício com os pilares 

nos dois lados do corredor e na região do elevador com mais pilares. O edifício deve ser executável na prática de maneira 

econômico. O arquivo digital deve ser na extensão pdf e os desenhos no formato de prancha de acordo com as normas, devem 

constar plantas baixas, fachadas, cortes com margens e carimbo.   

2oTrabalho – baseado no projeto arquitetônico do 1o trabalho. No programa Robot projetar a estrutura do edifício de maneira 

executável na prática e não ocorra colapso quando forem submetidos às ações de acordo com a norma. O edifício deve possuir 

base para fundações e a ação gravitacional na direção eixo “z“ do programa Robot. Executar análise estrutural linear, análise 

não linear, verificar as estruturas, otimizar em relação ao peso, verificar sensibilidade quanto aos deslocamentos e 

deslocamentos máximos. Entregar arquivos com as extensões “número da matrícula do discente”.rtd e “número da matrícula 

do discente”.str.  

3oTrabalho – Memorial de cálculo de verificação das estruturas e desenhos de projetos de acordo com as normas, não pode ser 

cópia (plágios) de resultados de programas de dimensionamento (Mathcad, Excel, Maple, Matlab, Derive e outros programas 

de dimensionamento comercial ou gratuito). No memorial de cálculo deve constar: todas as equações em formato simbólico, 

os valores das variáveis, os resultados e as definições das variáveis.   

Avaliação substitutiva: substitui a menor nota entre as 3 avaliações para discentes com média ≥ 4,0 e < 6,0, prova online no 

Google Meet, com início no horário da aula da disciplina, duração de 1h50, câmera ligada, constando de projeto estrutural 

completo de um edifício no programa Autodesk Robot, com dados diferentes para cada discente, envio dos arquivos com 

extensões str e rtd no Portal Didático a cada 30min e no final da prova.  

Previsão de atividades semanais.  

Aulas práticas: 1-Noções de Autodesk Robot - baseado em vigas; 2-Noções de Autodesk Robot - baseado no pórtico plano; 3-

Edifício simples 3D- Lançar estrutura; Criar grupos; Lançar ações; e Criar ações; 4-Edifício simples 3D - Análise linear; 

Análise não linear; Verificar; 5-EAM 3D - Esquema para criar escada com um patamar; 6-EAM 3D - Criar ações; Projetar 1o. 

Pavimento; Lançar ações comuns; e Criar grupos; 7-EAM 3D - Lançar estrutura do edifício; 8-EAM 3D - Lançar ações de 

vento;  Ações gravitacionais na: coberturas, casa de máquinas e caixa d`água; Notional load; e Combinações de ações; 9-EAM 

3D - Análise linear; Análise não linear; Verificação; e Otimização; 10-EAM 3D - Sensibilidades a deslocamento laterais; e 

deslocamentos máximos; 11-Acompanhamento do projeto; 12-Acompanhamento do projeto; 13-Entrega do 2º trabalho; 14-

Acompanhamento do projeto; 15-Acompanhamento do projeto; 16-Entrega do 3º trabalho; 17-Correção do trabalho; 18-

Avaliação substitutiva. 

Aulas teóricas: 1-Dados para projeto arquitetônico; 2-EAM sistemas estruturais; Estabilidade e análise estrutural; 3-Transporte 

vertical; Tipos de lajes; e Pré-dimensionamento; 4-Incendios - Arquitetura; 5-Ações usuais e combinações; e Vibrações; 6-

Ligações; e Barras tracionadas; 7-Barras comprimidas; 8-Lajes; 9-Vigas mistas; e Conectores de cisalhamento; 10-Pilares 

mistos de aço e concreto; 11-Acompanhamento do projeto; 12-Acompanhamento do projeto; 13-Entrega do 2º trabalho; 14-

Acompanhamento do projeto; 15-Acompanhamento do projeto; 16-Entrega do 3º trabalho; 17-Correção do trabalho; 18-

Avaliação substitutiva. 

Observações: Durante o semestre pode ocorrer mudanças nas previsões das atividades. As dúvidas das aulas e dos trabalhos 

serão respondidas, em dias úteis, no tempo mínimo de 24 horas. O registro da frequência do discente se dará por meio do 

cumprimento das atividades propostas de modo assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente 

que não entregar 75% daquelas atividades será reprovado por infrequência. 
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